
Triodos Foundation
Geven als hefboom 
voor verandering

Informatie en giften: 
triodos.be/nl/foundation

Een gift doen aan 
Triodos Foundation?
Wil je lokale initiatieven steunen die 
noodzakelijk zijn voor het welzijn van 
mensen en zinvol voor de natuur?  
Doe een gift aan Triodos Foundation.

• Via overschrijving op  
BE59 5230 8000 0726

• Of door deze QR-code te scannen:

Triodos Bank
Hoogstraat 139/3
1000 Brussel
T. 02 548 28 51
F. 02 548 28 29
info@triodos.be
www.triodos.be
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Via Triodos 
Foundation steun je 
kleinschalige, lokale 
initiatieven met een 
positieve impact 
Sommige lokale projecten beantwoorden 
(nog) niet aan de voorwaarden van een 
traditionele lening. Omdat ze te klein of te 
kwetsbaar zijn, of omdat ze niet meteen 
op rendement gericht zijn. Nochtans zijn 
die initiatieven onmisbaar voor het welzijn 
van de samenleving en het milieu. Triodos 
Foundation is opgericht om die essentiële 
initiatieven te steunen, in jouw buurt en 
dankzij jouw giften.

Medeber Teatro 
Medeber Teatro zet 
poëzie in als middel voor 
interculturele integratie 
en sociale promotie. In 
hun project ‘De bouche à 
oreille – Doorfluistertje’ 
delen mensen gedichten 
in verschillende 
talen. Dankzij Triodos 

Foundation maakten ze een audiovisuele 
tentoonstelling die in het Belvue Museum in 
Brussel plaatsvond.

Kwartiermakerij 
Burgerbeweging 
Kwartiermakerij in 
Diest bedenkt nieuwe 
bestemmingen voor het 
erfgoed in de stad. Een 
werk van lange adem, 
en daarom creëerden ze 
alvast een kunstwerk 
als ontmoetingsplaats. 

Broodnodig om een open dialoog te starten. 
De organisatie kon daarbij al vanaf de beginfase 
rekenen op steun van Triodos Foundation.

Orfeo
Orfeo vzw werd in 2017 
opgericht in Elsene en 
beidt kunstenaars de 
kans om te werken en 
banden te smeden op 
plaatsen waar toegang 
tot cultuur niet evident 
is, zoals woonzorgcentra 
of onthaalcentra voor 

vluchtelingen. Dankzij een gift van Triodos 
Foundation konden ze een nieuwe website creëren.

Toolbox 
De vrijwillige 
professionals van 
Toolbox zetten hun 
skills in bij vzw’s die 
hun werking en beheer 
willen professiona-
 liseren. In 2014 kreeg 
Toolbox een financieel 
duwtje in de rug van 

Triodos Foundation. Vandaag hebben de 180 
vrijwilligers al 400 projecten begeleid.

WWOOF 
Het internationale 
uitwisselingsprogramma 
WWOOF brengt 
consumenten en 
producenten samen rond 
biologische landbouw. 
De vrijwilligers steken 
een handje toe op de 
boerderij en krijgen 

maaltijden en onderdak in ruil. WWOOF België is 
opgestart met de steun van Triodos Foundation.

“Naast leningen en 
beleggingen vormen 
giften een derde, 
aanvullende manier 
om je geld in dienst te 
stellen van een betere 
toekomst.”

Thomas Van Craen
Directeur 

Deze projecten maken al het 
verschil in jouw buurt

Dankzij de steun van mensen zoals jij 
hebben we al veel projecten een duwtje in 
de rug kunnen geven bij hun opstart. De 
voorbeelden hieronder geven je een idee van 
het soort projecten dat jij mee kunt mogelijk 
maken.

Ontdek meer projecten op  
triodos.be/nl/foundation


